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GAZETKA  LITURGICZNEJ SŁUŻBY OŁTARZA

Oficjalna strona Duszpasterstwa LSO
Archidiecezji Lubelskiej

Odkąd istnieje Msza św., odtąd istnieją ci, którzy podczas jej sprawowania pełnią rozmaite funkcje liturgiczne.

Nawet najprostsze formy Mszy św. we wczesnym chrześcijaństwie wymagały pewnych zewnętrznych przygotowań,         
a więc także pełnienia funkcji pomocniczych, do których należało przygotowanie stołu ofiarnego, chleba i wina.

Jakimś pierwowzorem ministranta był Samuel, który od wczesnych lat życia usługiwał Bogu pod okiem kapłana Helego   
w Szilo (zob. 1 Sm 3,1-23). Bez wątpienia pierwszym i niedoścignionym przykładem żywego zainteresowania służbą Bogu 
był Jezus Chrystus, który pielgrzymując w wieku 12 lat do Jerozolimy, po zakończeniu święta Paschy pozostał w świątyni 
(zob. Łk 2,41-50). Jakże znaczące są słowa, które skierował do Matki i Józefa w świątyni jerozolimskiej: „Czy nie wiedzieliście, 
że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?” (Łk 2,49). Coś z ministranta miał niewątpliwie chłopiec, od którego 

Jezus wziął chleby i ryby, cudownie potem rozmnożone (zob. J 6,1-14). Tradycyjnie uważa się, że pierwszymi ministrantami byli apostołowie Piotr i Jan, którym Pan zlecił 
przygotowanie uczty paschalnej i którzy podczas niej zajmowali miejsca obok Niego, wykonując pewne posługi (zob. Mt 26,17-19; Łk 22,7-13; J 21,20-23).

Dziś Wy, ministranci i lektorzy – chłopcy, młodzieńcy i panowie, jesteście sługami świątyni i Eucharystii. Cieszcie się tym wybraniem.

X 2019 - III 2020 r. – rozgrywki dekanalne w halową piłkę 
nożną do XI Mistrzostw LSO w Lublinie 18 IV 2020 r.
26 X 2019 r. (sobota) – rozpoczęcie kursu lektorskiego.
29, 30 XI i 1 XII 2019 r. (piątek, sobota, niedziela) – zjazd 

ceremoniarzy w Domu Nadziei Caritas Archidiecezji Lubelskiej.
27 - 29 XII (piątek, sobota, niedziela) – dni skupienia w Metro-
politalnym Seminarium Duchownym w Lublinie dla starszych 

ministrantów i lektorów.
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Drodzy Ministranci i Lektorzy!

Szkoła Liturgiczna
Lektor – posługa w Kościele Katolickim wiążąca się z odczy-

tywaniem podczas Mszy św.  i  nabożeństw czytań z  Pisma 
Świętego, z  wyjątkiem Ewangelii (tutaj wyjątek stanowią: 
Niedziela Palmowa i Wielki Piątek, kiedy lektor może odczytać 
Ewangelię, nie  prosi wówczas kapłana o  błogosławieństwo). 
Ponadto lektor może odczytywać modlitwę powszechną 
podczas liturgii. Jeśli nie  ma kantora, lektor wykonuje (może 
zarówno odśpiewać, jak i  odczytać) psalm responsoryjny.           
W  czasie procesji na  wejście może ponadto wnieść Księgę 
Ewangelii – Ewangeliarz. 

W naszej Archidiecezji rozpoczyna się kurs lektorski od 

października 2019 r. do maja 2020 r. Jest on prowadzony przez 
duszpasterzy dekanalnych. Uroczysta Msza św. i ustanowienie 
lektorów pod przewodnictwem Arcybiskupa Stanisława Budzika 

będzie miała miejsce 21 maja 2020 r. we czwartek, o godz. 18:00 
w parafii pw. św. Józefa w Lublinie.

W sobotę,  15 czerwca  2019 r., w Wąwolnicy  odbyła się Archidiecezjalna 
Pielgrzymka Ministrantów i Lektorów oraz Scholi Liturgicznych do Matki Bożej 
Kębelskiej. Uczestniczyło niej udział ok. 1500 ministrantów i lektorów oraz osób 
śpiewających w scholach liturgicznych wraz z ich duszpasterzami, rodzicami oraz 
opiekunami.

Spotkanie otworzyło wspólne - pielgrzymkowe przejście z miejsca objawień 
Matki Bożej w Kęble do sanktuarium w Wąwolnicy, z towarzyszeniem orkiestry 
wojskowej. Następnie wszyscy uczestniczyli w uroczystej Mszy św., której prze-
wodniczył Arcybiskup Stanisław Budzik, Metropolita Lubelski. Podczas Eucharystii 
80 lektorów z całej archidiecezji, którzy przez ostatni rok uczestniczyli w specjal-
nie dla nich przygotowanym kursie, ustanowionych zostało ceremoniarzami. 
Złożyli oni uroczyście swoje przyrzeczenia ceremoniarza przed Księdzem Arcybi-
skupem. „Drodzy ceremoniarze, Wy jesteście szczególnie blisko serca Kościoła    
i Eucharystii, szczególnie blisko Chrystusa. Macie przed sobą wielkie piękne           
i odpowiedzialne zadanie. Tu w Wąwolnicy wpatrujcie się w Maryję, w oblubie-
nicę Ducha Świętego. Niech Ona was nauczy takiej miłości Chrystusa, z jaką Ona 
Go przyjęła. Tak jak Maryja starajcie się pełnić wolę Bożą, szukać tego, co Bóg 
chce i mówić Mu ciągle jak Maryja: niech mi się stanie według Twego słowa.” – 

mówił Arcybiskup Stanisław.
Po zakończeniu liturgii odbył się posiłek dla wszystkich uczestników, zabez-

pieczony przez Agencję Mienia Wojskowego, a po wspólnej agapie rozpoczął się 
piknik integracyjny połączony z promocją służb mundurowych. Czas od godz. 
12.00 do 17.00 dzieci i młodzież spędzili na błoniach sanktuarium wśród przygoto-
wanych dla nich atrakcji sportowych, rekreacyjnych oraz ekstremalnych. Lubelscy 
funkcjonariusze zaprezentowali sprzęt policyjny. Odbył się także specjalny pokaz 
antyterrorystów oraz wozu bojowego. Wojsko Polskie przybyło na prezentację ze 
swoim ciężkim sprzętem i pojazdami bojowymi. Wśród nich – chyba największym 
zainteresowaniem cieszył się czołg Leopard. Jak zawsze niezawodnie była obecna 
także Państwowa Straż Pożarna ze swoim nowoczesnym sprzętem oraz Straż 
Graniczna. Wszystkim podmiotom wspierającym jesteśmy ogromnie wdzięczni!

Pielgrzymka Ministrantów i Lektorów
oraz Scholi Liturgicznych


